
Sneller ingrijpen tegen overlast

Wijziging Algemeen Plaatselijke 
Verordening (APV)
In november 2021 buigt de gemeenteraad van Brummen zich over de door 
het college voorgestelde wijzigingen in de Algemeen Plaatselijke Verorde-
ning (APV). De APV is een document met gemeentelijke ‘spelregels’. Het 
is een aanvulling op de wet- en regelgeving van bijvoorbeeld rijk en 
provincie. 

Het college adviseert aanpassingen 
met betrekking tot onder andere 
carbidschieten, woonoverlast, 
barbecueën in het buitengebied en 
ondermijning.

Carbidschieten
Met de aanpassingen van het 
artikel over carbidschieten wil het 
college het artikel toekomstbesten-
dig maken. De traditie van carbid 
schieten moet wat het college 
betreft blijven bestaan. Maar omdat 
de regels rond het legale vuurwerk 
steeds strenger worden, voorzien 
we een verschuiving naar car-
bidschieten. Om het carbidschieten 
veilig te laten verlopen zijn de 
regels in de APV aangescherpt.

Woonoverlast
Om ernstige woonoverlast te 
voorkomen, heeft de raad de 
burgermeester de bevoegdheid 
gegeven om gedragsaanwijzingen 
op te leggen aan de overlastge-
ver(s). Sinds 1 januari 2021 is de 
wet aangepast, waardoor het 
mogelijk is om de verhuurders een 
gedragsaanwijzing op te leggen als 
hun huurders ernstige overlast 
veroorzaken. De APV is zodanig 
aangepast dat de burgemeester nu 
de overlast veroorzaker(s) en de 
eventuele verhuurders bij ernstige 
woonoverlast situaties een gedrags-
aanwijzing kan opleggen.

Barbecueën in het buitengebied
We zien steeds vaker dat er overlast 
ontstaat door het barbecueën in het 
openbare buitengebied. Naast de 
overlast blijft er na het barbecueën 
ook veel rommel liggen. In de APV 
is nu een artikel opgenomen 
waarmee we kunnen handhaven 
tegen de overlast van het barbe-
cueën in het openbaar buitenge-
bied.

Ondermijning
Verder is er het voorstel om de 
burgemeester meer bevoegdheden 
te geven om op te treden tegen 
ondermijnend gedrag. Als blijkt dat 
er in een bepaalde branche 
wildgroei ontstaat kan de burge-
meester deze branche aanwijzen 
om te toetsen op mogelijke 
ondermijning. Op deze manier kan 
er maatwerk worden toegepast op 
ondermijningsgevoelige branches. 
Daarnaast zullen binnenkort, in het 
verlengde van de APV, beleidsregels 
in het kader van de wet Bibob 
worden vastgesteld. 

Bespreken in het forum
De gemeenteraad bespreekt het 
voorstel in het forum van 4 
november 2021. U bent van harte 
welkom om deze bijeenkomst bij te 
wonen en mee te praten. Tijdens de 
raadsvergadering van 18 november 
2021 neemt de gemeenteraad 
waarschijnlijk een besluit. Als de 
raad de wijzigingen vaststelt, treden 
deze 8 dagen na de vaststelling in 
werking. Heeft u vragen over dit 
onderwerp, dan kunt u deze stellen 
aan mevrouw A. Wasseveld-Brun-
tink. Zij is bereikbaar via telefoon-
nummer (0575) 568233 of mail 
a.wasseveld@brummen.nl.

8 oktober 2021

Koninklijke onderscheiding voor Alex 
Scholten uit Eerbeek   
Vrijdagavond 1 oktober is Alex Scholten uit Eerbeek koninklijk onder-
scheiden. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het 
bijbehorende lintje werd opgespeld door burgemeester Alex van Hedel 
tijdens een presentatie in de volkssterrenwacht in Bussloo.   

Al zeer vele jaren is Alex Scholten actief in astronomie. Hij is daarin zeer 
gedreven en heeft een diepgaande kennis. Hij heeft al meer dan duizend 
presentaties gegeven 
over diverse onder-
werpen over de 
astronomie, is een 
uitstekend docent en 
spreekt een groot 
publiek van jong tot 
oud aan. Alex 
Scholten is al vele 
jaren bestuurlijk actief 
binnen de Volksster-
renwacht Bussloo.

Samenwerking met provincie bekrachtigd
De gemeente Brummen en de provincie 
Gelderland gaan de komende jaren samenwer-
ken aan de leefbaarheid voor inwoners en het 
vestigingsklimaat en energietransitie van de 
papierindustrie in Eerbeek. Daarbij gaat de 
gemeente (samen met de provincie) haar 
financiën en bestuurskracht verstevigen. Afspra-
ken voor deze langjarige samenwerking zijn nu 
vastgelegd in een bestuursovereenkomst. 
Donderdag werd die officieel in het provincie-
huis ondertekend door wethouder Ine van 
Burgsteden en gedeputeerde Jan Markink. 

Gelderland en Brummen werken al 
langer samen aan het project 
Eerbeek Loenen 2030. In de 
afgelopen decennia is een situatie 
ontstaan in Eerbeek waarin zware 
papierindustrie en woningbouw met 
elkaar zijn verweven. De papierin-
dustrie zorgt voor veel banen, maar 
ook voor overlast. Brummen en 
Gelderland werken aan een betere 
balans hierin.

Opgaven vragen veel
De afgelopen tijd bleek dat de 
omvang en complexiteit van deze 
opgaven voor nu teveel vragen van 
de gemeente. Ook financieel heeft 
Brummen het moeilijk. Eind vorig 
jaar werd de gemeente onder 
preventief toezicht gesteld. Om toch 
door te kunnen met Eerbeek Loenen 
2030 neemt de provincie tijdelijk 
een aantal taken van de gemeente 
over. Dit in aanvulling op de 

gebruikelijke wettelijke verantwoor-
delijkheden van gemeente en 
provincie op het gebied van milieu, 
veiligheid, infrastructuur en 
ruimtelijke ordening. ‘Als provincie 
hebben we een zorgtaak voor 
gemeenten,’ legt Markink uit 
waarom de provincie dit doet. 
‘Daarbij is de papierindustrie van 
groot belang voor de werkgelegen-
heid in Gelderland.’

Doel is dat Brummen straks de 
opgaven rondom de papierindustrie 
zelf weer op zich neemt. Wethouder 
van Burgsteden: ‘We hebben 
enorme opgaven en momenteel te 
weinig middelen, kennis en capaci-
teit. Terwijl het voor onze inwoners 
belangrijk is om de situatie te 
verbeteren. Met de hulp van de 
provincie organiseren we rust, tijd 
en kennis om de uitdagingen die 
voor ons liggen op te pakken.’. 

Actie van provincie
De provincie gaat het bestemmings-
plan van Folding Boxboard repare-
ren (voormalig Mayr Melnhof) en 
het Logistiek Centrum (LCE) 
inpassen. Zo wordt gezocht naar 
een betere balans tussen vesti-
gingsklimaat en leefbaarheid. Ook 
onderzoekt de provincie wat de 
beste inrichting van wegen is om 
de leefbaarheid in de dorpen te 
verbeteren. Verder stimuleert de 
provincie de verduurzaming van de 
papierindustrie. De industrie gaat 
overstappen van gas naar een 
hybride elektrisch systeem. 
Hiervoor moet onder andere een 
nieuw onderstation van Tennet 
komen. 

Brummen Robuust
Om de bestuurskracht te versterken 
is een maatwerktraject afgesproken. 
De gemeente laat een onderzoek 

Bestuurskrachtonderzoek op schema
Het onderzoek naar de kracht van de gemeente Brummen levert voldoen-
de informatie op voor een goed beeld van de huidige en gewenste 
situatie. De komende maand kan het onderzoek worden afgemaakt, 
waarna het aan iedereen gepresenteerd kan worden. Aan het onderzoek is 
door veel mensen van binnen en buiten de gemeente meegewerkt, onder 
meer door een enquête onder inwoners. “We kunnen nu al vaststellen dat 
de betrokkenheid bij onze gemeente groot is”, aldus burgemeester Alex 
van Hedel. “Net als iedereen zie ik uit naar de uitkomsten, die ons gaan 
helpen voor de toekomst.” 

Bureau Berenschot startte eerder dit 
jaar met het onderzoek naar de 
mate waarin de gemeente Brummen 
kan voldoen aan de eisen en 
plannen. Daaronder vallen met 
name de papierindustrie in verhou-
ding tot de vitaliteit van Eerbeek, de 
woningopgave, zorg en klimaat en 
energie. Brummen moet met haar 
organisatie, bestuur en ook financi-
eel aan de toekomst kunnen 
werken. Onderdelen van het 
onderzoek waren dan ook een door-
lichting van de organisatie en een 
financiële analyse. 
Als onderdeel van het onderzoek is 
een inwonersenquête gehouden in 
juli en augustus dit jaar. De uitnodi-
gingsbrieven werden helaas 
verstuurd op een moment dat 
verschillende mensen op vakantie 
waren of dat spoedig gingen. De 
onderzoekers betreuren dat, maar zij 
stellen wel vast dat dit geen 
nadelige invloed had op de uitkom- 

sten. De opkomst was met 27 
procent bovengemiddeld hoog voor 
Nederlandse begrippen. Daarnaast 
werden bijeenkomsten gehouden 
met wijk- en dorpsraden, maat-
schappelijke organisaties en 
ondernemers. 
Burgemeester Van Hedel: “Het 
onderzoek maakt onderdeel uit van 
de afspraken die we hebben met de 
provincie om aan de toekomst van 
onze gemeente te werken. Het is 
niet alleen een denkbeeldige foto 
van waar we nu als gemeente staan, 
maar bovendien het begin van een 
film van waar we straks willen zijn. 
Brummen is een mooie gemeente. 
Willen we dat zo houden, dan moet 
er van alles gebeuren. Dit onderzoek 
helpt ons daarbij.”
De resultaten van het onderzoek 
komen later dit najaar naar buiten. 
Daarna buigt ook de gemeenteraad 
zich over dit onderzoek.

doen en stelt een plan op. Hier is de 
gemeente al mee gestart. Ook zijn 
er al stappen gezet om de financiën 
te verbeteren. De gemeenteraad 
heeft een financieel herstelplan 
vastgesteld. Onder de naam 
Brummen Robuust werkt de 
gemeente de komende jaren aan 
financieel herstel. 

3 fasen
De samenwerking is opgedeeld in 
3 fasen. In de eerste fase neemt de 
provincie de opgaven rondom de 
papierindustrie helemaal over van 
de gemeente. In de volgende fase 
zal Brummen met ondersteuning 
van de provincie de projecten zelf 

weer op zich nemen. In fase 3 
neemt Brummen de regie weer 
helemaal over. 

Intensief traject
‘Een samenwerking als deze vraagt 
veel van beide partijen”, constateert 
Jan Markink. “Beide moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen.” 
Wethouder Van Burgsteden: ‘Bij een 
intensief traject als dit zijn er nou 
eenmaal altijd risico’s.  Het is dan 
ook goed dat we onze manier van 
samenwerken in de komende jaren 
helder hebben vastgelegd in een 
bestuursovereenkomst.”



Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 

het verbouwen van de woning tot een proef-/
modelwoning, Beethovenstraat 16, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het bouwen van een woning met bijgebouw, 
Breestraat in Empe, kad. BRUMMEN, sectie K, 
nummer 860

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het uitbreiden van de serre, Eerbeekseweg 6, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het splitsen van de woning (intern en extern wijzigen), 
Kampweg 31, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het maatschappelijk gebruiken van “De Mollenhof”, 
Kleine Vosstraat 7, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het plaatsen van een erfafscheiding, Knoevenoord-
straat 81, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het realiseren van een bedrijfsruimte, Op den Berg, 
BRUMMEN, sectie E, nummer 4353

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het realiseren van een inrit, Patrijsstraat 33, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het plaatsen van vier cameramasten op het transfor-
matorstation, Schoonmansmolenweg 5, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het plaatsen van een LuxBoX, Wethouder Hagen-
straat 1, Leuvenheim

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een overkapping op de locatie Papier-
molen 54, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
vervangen van de kozijnen op de locatie Primulastraat 
8, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een carport op de locatie Stuijven-
burchstraat 9, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
realiseren van een opbouw op de garage op de locatie 
Zutphensestraat 90, Brummen

Andere vergunning
• Verleende Stookontheffing, Zwarteweg 50, Hall

Andere melding
• Melding besluit lozen buiten inrichtingen, voor de rea-

lisatie van een gesloten bodemenergiesysteem, aan de 
Vosstraat 20C, Hall

Overige overheidsinformatie
• Raadsvergadering op donderdag 14 oktober 2021
• Raadsvergadering op donderdag 28 oktober 2021

Bekendmakingen op overheid.nl
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Dit is een beknopt overzicht van de bekendmakingen op overheid.nl van afgelopen week. 
Kijk voor de volledige en officiële bekendmakingen op www.overheid.nl.

Raad neemt besluiten op 14 oktober 
De gemeenteraad neemt volgende week donderdag 14 oktober besluiten 
over vijf raadsvoorstellen. Vier daarvan staan als bespreekstuk op de 
agenda, één als hamerstuk. Daarnaast staat er een zesde onderwerp op de 
agenda, namelijk een raadsinformatiebrief van het college over Stichting 
Sportkompas. Iedereen kan de raadsvergadering online bijwonen. Dit kan 
via het televisiekanaal van lokale omroep VoorstVeluwezoom. De besluit-
vormende raadsvergadering begint om 20 uur. 

De vergaderstukken zijn te lezen op 
de gemeentelijke website. Heeft u 
geen computer, dan kunt u een 
gratis exemplaar van de agenda en 
bijbehorende voorstellen afhalen bij 
het Brummense gemeentehuis.

Voorstellen
Het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad staat als hamerstuk 
op de agenda. Over de vier overige 
raadsvoorstellen willen de raadsle-
den met elkaar in gesprek voordat 

zij hierover een besluit nemen. Twee 
daarvan hebben betrekking op de 
nieuwe Omgevingswet, die op 1 juli 
2022 in werking treedt. Uiterlijk in 
2024 moet de gemeente een 
omgevingsvisie hebben. De raad 
wordt voorgesteld een document 
vast te stellen dat het vertrekpunt 
wordt voor de volgende fase om te 
komen tot een visie. In dit document 
is het bestaande beleid gebundeld 
en samengevoegd. Daarnaast wordt 
de raad voorgesteld enkele concrete 

besluiten te nemen die nodig zijn 
om in de komende periode toe te 
werken naar een omgevingsvisie. 

De twee andere raadsvoorstellen die 
de gemeenteraad op 14 oktober 
gaat bespreken is het grondstoffen-
plan voor de periode 2021 tot en 
met 2025. In dit plan beschrijft het 
college hoe het in de komende jaren 
minder afval en meer grondstoffen 
wil inzamelen. Tot slot bespreekt de 
gemeenteraad opnieuw een voorstel 
voor een kleine grenscorrectie met 
de gemeente Rheden. Deze 
grenscorrectie is nodig om aanslui-
tend op het dorp Loenen een 
woningbouwontwikkeling mogelijk 
te maken. 

Zaterdag 16 oktober: GGD in Brummen 
GGD Noord- en Oost-Gelderland is op zaterdag 16 oktober weer aanwe-
zig in het dorp Brummen. Dit voor extra informatie en voorlichting over 
het coronavirus en de coronavaccinatie. De locatie is ingericht als 
tijdelijke pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of 
zich wil laten vaccineren zonder eerst een afspraak te maken. Evenals op 18 
september is deze mobiele informatie- en vaccinatiestand te vinden op de 
parkeerplaats op het Burgemeester Dekkerplein in Brummen. 

Op zaterdag 18 september 
hebben al vele tientallen 
inwoners van de gelegenheid 
gebruikgemaakt om zich te 
informeren en laten vaccine-
ren. Volgende week zaterdag 
is er de gelegenheid om weer 
zonder afspraak een (tweede) 
prik te laten zetten. Of 
gewoon vragen te stellen over het coronavirus of -vaccin aan de aanwezige 
GGD. Immers, je goed informeren helpt bij het maken van een keuze. Met 
de pop-up locatie ‘dicht bij huis’ wil de GGD iedereen de gelegenheid 
bieden op basis van goede, open en eerlijke informatie zelf een goede 
afweging te maken. Immers: vaccineren is niet verplicht. Je kiest zelf of je 
een prik wil of niet. 

De pop-up locatie in Brummen is op zaterdag 16 oktober van 9 tot 17 uur 
geopend. Vrije inloop is mogelijk en praktische informatie is te vinden op 
onze website en die van de GGD. Een week later doet de GGD voor de 
tweede maal met de pop-up locatie het dorp Eerbeek aan. 

Bekijk vergaderingen raad online
Hoewel belangstellenden voorlopig nog de vergaderingen digitaal 
kunnen volgen, vergadert de gemeenteraad vanaf 1 oktober weer in de 
raadszaal van het gemeentehuis. Deze stap kon gezet worden vanwege 
de versoepelingen van de coronamaatregelen eind september. De 
raadsleden houden in deze vergaderruimte wel de nodige afstand en ook 
de andere geldende coronamaatregelen worden toegepast. Tot het eind 
van dit jaar worden de raadsvergaderingen live uitgezonden door de 
lokale omroep VoorstVeluwezoom, zodat iedereen deze openbare 
vergaderingen kan blijven volgen.

Werkzaamheden fietspad langs Hallseweg in Eerbeek
In opdracht van Gemeente Brummen voert Dostal Wegenbouw asfaltonderhoud uit aan het fietspad langs de 
Hallseweg in Eerbeek. De werkzaamheden beginnen op maandag 11 oktober en duren tot en met vrijdag 15 
oktober 2021.

Het wegdek wordt hersteld; daarvoor 
wordt asfalt weggefreesd en opnieuw 
aangebracht. Aansluitend worden bermen 
en bestratingen hersteld. Tijdens de 
werkzaamheden is de Hallseweg 
afgesloten voor 

doorgaand verkeer. Op dinsdag 12 
oktober 2021 wordt er gefreesd. De weg 
is afgesloten voor autoverkeer.
Op vrijdag 15 oktober 2021 wordt er 
geasfalteerd. De weg is afgesloten voor 
alle verkeer. Naar verwachting is de weg 
op zaterdag 16 oktober 2021 weer open 
voor alle verkeer.

Kort Nieuws
Afsluiting Voorsterweg
Vanaf 11 oktober tot 12 november 2021 is de Voorsterweg in Empe 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden ter hoogte van huisnum-
mer 169 werkzaamheden uitgevoerd aan het gemaal.

Kindermonitor GGD
Een groot aantal ouders in onze gemeente ontvangen per post een 
uitnodiging van de GGD voor deelname aan de Kindermonitor. Dit is een 
groot onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen 0 
en 12 jaar. Het gaat onder andere over voeding, bewegen, slapen en 
mediagebruik. En dit jaar komt natuurlijk ook de invloed van corona op 
het welzijn van de kinderen aan bod. Kijk voor meer informatie op onze 
website. 

Begrotingsraad
Op donderdag 28 oktober vergadert de gemeenteraad over de program-
mabegroting. Deze vergadering is voor iedereen live te volgen via het 
televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom. De zogenoem-
de ‘Begrotingsraad’ begint al om 16 uur. Niet alleen neemt de raad een 
besluit over de begroting voor 2022, ook de Tweede bestuursrapportage 
over het huidige jaar staat op de agenda van deze vergadering. Meer 
informatie is te vinden op onze website.



In de strijd tegen criminaliteit richt de landelijke Week van de Veiligheid (11-17 oktober 2021) zich dit jaar op 
ondernemers. Criminelen zochten sinds de komst van corona andere, slinkse manieren om geld van deze 
doelgroep af te troggelen. Tijdens deze Week van de Veiligheid zetten gemeenten, brancheorganisaties en politie 
zich daarom in om de lokale entrepreneurs te informeren over de signalen van crimineel gedrag en hoe onderne-
mers zich hiertegen kunnen weren.

Word geen slachtoffer
Tijdens de Week van de Veiligheid kunnen ondernemers 
en hun medewerkers deelnemen aan diverse
activiteiten om zich beter te beschermen tegen crimina-
liteit. Online overvaltrainingen, gratis
veiligheidsscans en talkshows: het is een greep uit de 
activiteiten die door het hele land worden
georganiseerd.

Online talkshows
Van 11 tot en met 14 oktober kun je elke avond om 
19.30 uur een talkshow bijwonen. Ewout Genemans
leidt de shows, die in het teken staan van criminaliteit.
• Maandag 11 okt 2021: Cyber/gedigitaliseerde 

criminaliteit
• Dinsdag 12 okt 2021: Overvallen
• Woensdag 13 okt 2021: Ondermijning
• Donderdag 14 okt 2021: Geweld
Kijk voor meer informatie op www.maakhetzeniette-
makkelijk.nl/week-van-de-veiligheid.

Over de Week van de Veiligheid
Tijdens de donkere dagen in het najaar neemt de kans 
op criminaliteit toe. Ondernemers en hun
medewerkers kunnen veel ellende voorkomen door 
preventieve maatregelen te nemen. Week 41 van 11-17 

oktober 2021 is daarom omgedoopt tot de Week van 
de Veiligheid. Al meer dan tien jaar wordt zo het
thema veiligheid extra onder de aandacht gebracht. 
Koninklijke Horeca Nederland, Transport en
Logistiek Nederland, Detailhandel Nederland, VNO-
NCW, MKB-Nederland, politie, Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel, de PVO’s/RPC’s, het ministerie 
van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en meer 
dan 180 gemeenten zetten zich in om van
deze week een succes te maken. Meer informatie: www.
maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-van-deveiligheid.

Week van de Veiligheid (11-17 oktober 2021)
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GemeenteThuis is een uitgave van 
de gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

Servicepunt Eerbeek 
Stuijvenburchstraat 66 
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en  
maak een afspraak. 

Programmateam 
Ruimte voor Eerbeek 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Vanwege corona vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Collectieve actie zonnepanelen: 
de eerste zonnepanelen geplaatst
Begin september startte de gemeente Brummen met een 
zonnepanelenactie voor haar inwoners. Met deze actie 
wil de gemeente duurzame energieopwekking stimule-
ren. Inmiddels zijn de eerste zonnepanelen geplaatst bij 
de familie Stronkhorst. Door de aankoop te bundelen 
kunnen inwoners zonnepanelen aanschaffen tegen een 
scherpe prijs en goede service. Tot eind november kan 
iedereen nog meedoen. 

Eerste zonnepanelen geplaatst
De eerste zonnepanelen zijn 
inmiddels geplaatst bij de familie 
Stronkhorst. Er zijn 12 zonnepane-
len van 375 wp geplaatst. Hiermee 
wekken zij voldoende stroom op 
voor hun eigen energieverbruik.
De familie dacht al langer aan het 
installeren van zonnepanelen, maar 
door de inkoopactie die vanuit de 
gemeente Brummen georganiseerd 
wordt, was het vertrouwen er om 
mee te doen. De familie is blij dat 
de actie vanuit de gemeente kwam, 
aangezien het lastig te beoordelen 
is voor een particulier om te bepalen 
welk bedrijf en welke producten 
goed passen. Door de inkoopactie 
konden zij snel een beslissing 
nemen om de zonnepanelen te 
laten plaatsen.

Goede ervaring
Na een positieve indruk na de 
webinar, heeft de familie Stronk-
horst een adviesgesprek laten 
inplannen. Hierbij zijn zij goed 
geadviseerd over het aantal 
zonnepanelen en de locatie. Het 
systeem is helemaal volgens de 
laatste normen aangelegd, de 
familie Stronkhorst is zeer tevreden. 
Wethouder Pouwel Inberg (Duur-
zaamheid en Klimaat): “Mooi dat 
mensen zo snel panelen op het dak 
kunnen krijgen. We stuurden op 7 
september 4.700 brieven naar 
inwoners. De familie Stronkhorst 
maakte een afspraak met de 
installateur, en twee weken later 
lagen de panelen op het dak. Zeker 
gezien de geweldig stijgende 
energieprijzen is dat mooi, groene 
stroom scheelt je geld. Ik denk dat dit 
voor veel inwoners interessant is.”

Inschrijven zonnepanelenactie
Al ruim 180 inwoners hebben zich 
ingeschreven voor een vrijblijvende 
offerte. Inwoners kunnen zich tot 
eind november inschrijven voor de 
zonnepanelenactie via de website 
van het Regionaal Energieloket. 
Bewoners die zich hebben inge-
schreven ontvangen een uitnodiging 
voor een woningopname. Tijdens 
deze woningopname geeft de 
installateur advies over het aantal 
zonnepanelen en geschiktheid van 
het dak. Kort na de woningopname 
ontvangen bewoners een persoonlij-
ke offerte. Hierna kunnen bewoners 
besluiten of ze meedoen met de 
actie. 

Inschrijven kan via www.regionaal- 
energieloket.nl. De actie is opgezet 
in samenwerking met het Regionaal 
Energieloket en BrummenEnergie.

Energie besparen in huis, hoe doe je dat?! 
Wilt u energie besparen in uw woning, maar weet u niet goed waar u 
moet beginnen? De commissie Groene Kerk en BrummenEnergie nodigen 
u van harte uit om een inspirerende avond bij te wonen met praktische 
voorbeelden.

De heer Bert Boerema uit Eerbeek vertelt hoe hij zijn woning energieneutraal 
heeft gemaakt: wat komt daarbij kijken en waar kunt u op letten? Hij geeft 
tips en deelt zijn ervaringen. Gemmeke Caron van BrummenEnergie legt uit 
wat een energiecoach en energieconciërge voor u kunnen betekenen bij het 
besparen van energie in uw huis.

Woensdagavond 20 oktober 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Kruiskerk te 
Eerbeek, Dr. Gunningstraat 27. Aanmelden via energiecoach@brummen.nl
U heeft een coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs nodig om de 
bijeenkomst bij te wonen.

Toegankelijke hulp voor kwetsbare inwoners 
Recent bracht wethouder Cathy Sjerps met beleidsmedewerker Erna van 
den Brink een werkbezoek aan de lokale voedselbank. De hoofdlocatie 
van Voedselbank Zutphen is gevestigd bij De Eetketen in Zutphen. 
Gemeente en voedselbank vinden een zo groot en toegankelijk mogelijk 
bereik van de hulp vanuit de voedselbank erg belangrijk. “Doel van het 
werkbezoek was vooral om samen na te denken hoe de aangeboden hulp 
zo goed mogelijk kan aansluiten bij de inwoners in onze dorpen”, laat 
Sjerps weten. :”De hulp moet zodanig zijn ingericht dat de privacy van 
inwoners is gewaarborgd. Schaamte blijkt namelijk de meest genoemde 
reden om niet aan te kloppen voor voedselhulp.”
 
Tijdens de rondleiding door bestuursleden Marthy Vincent en Erna ten Have 
kregen Sjerps en Van den Brink een goed beeld van de Zutphense voedsel-
bank. Wethouder Sjerps was onder de indruk van de goed geoliede 
organisatie, de hoeveelheid vrijwilligers, de hoge kwaliteit van de producten 
en de diversiteit aan voedingsproducten. Ze liet zich informeren over het 
huidige aantal klanten in de gemeente Brummen, over de verwachtingen 
voor de toekomst en over de voor- en nadelen van de huidige uitgiftepun-
ten in de beide dorpskernen. In Brummen en Eerbeek stelt de Stichting 
Welzijn Brummen haar locaties op Plein 5 en in het Tjark Rikscentrum 
gastvrij ter beschikking. Elke vrijdagochtend staat een vaste groep bevlogen 
vrijwilligers paraat om de klanten te ontvangen. Dankzij een goede logistiek 
worden ook daar, met inachtneming van voedselveiligheid, versproducten 
zoals groente, brood en fruit verstrekt.
Aan het eind van het werkbezoek is afgesproken om elkaar periodiek te 
blijven ontmoeten. Wethouder en Voedselbank Zutphen vinden het 
belangrijk dat inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om voedselhulp 
aan te vragen. Dit punt van aandacht zal de komende tijd op beider 
agenda’s staan. Ook is de belofte gedaan om er samen voor te zorgen dat 
de letterlijk broodnodige hulp in de gemeente Brummen toegankelijk blijft. 

Van links naar rechts: Directeur E2-Energie de heer Brink, 
de heer en mevrouw Stronkhorst, wethouder Inberg.


